
  JUDEȚUL BIHOR 
MUNICIPIUL SALONTA
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA

                                    Minuta ședinței 
                                     Consiliului Local Salonta

                                     din data de 24 septembrie 2020 

     Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.375/18.09.2020
cu respectarea prevederilor legale. 
     Având în vedere situația actuală generată de pandemia COVID-19, pentru a respecta dispozițiile
legale privind măsurile de distanțare fizică, locul de desfășurare a ședinței – Casa de Cultură Zilahy
Lajos din Salonta.

La ședință au participat un număr de 16 consilieri locali, cu drept de vot un număr de 16
consilieri locali, din 17 în funcție, lipsând motivat consilierul local, dl Gyulai Sándor Attila.

Alături de dl primar a participat dna Secretar general, precum și șefi de birouri și funcționari
din cadrul compartimentelor de specialitate.

Potrivit art.137 alin.(1) din Codul administrativ, şedinţa este legal constituită. Ședința a fost
condusă de către președintele de ședință dl Kiss Ernő, conform HCLMS nr.131/31.08.2020.

În proiectul ordinii de zi al ședinței au  fost înscrise 8 puncte, respectiv:
Punctul  1: Proiect  de  hotărâre privind  propunerea  de  aprobare  a  Regulamentului

(Metodologiei)  de  eliberare  a  Acordului  de  funcționare  și  a  Orarului  de  funcționare.  Pentru
desfășurarea activităților comerciale și de prestări  servicii  pe raza Municipiului Salonta,  județul
Bihor - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 2:  Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a
imobilului aferent străzii Erdélyi József  - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  3:  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  aprobarea  planului  de  amplasament  și
delimitare a imobilului aferent străzii Șarcadului - inițiator Primar, Török László. 

Punctul 4:  Proiect de hotărâre privind  însușirea contractului de Asistență juridică încheiat
între  Cabinet  de  Avocat  Csucsuj  Krisztina  și  Municipiul  Salonta prin  Primar Török  László  în
calitate de reprezentant legal, încheiat în vederea Reprezentării Municipiului Salonta în instanță în
Dosar nr. 302/35/2020 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea  - inițiator Primar, Török László.

Punctul  5:  Proiect  de  hotărâre  privind  încheierea  unei  convenții  de  colaborare  cu
Asociația ,,FILEO''- inițiator Primar, Török László. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2021 a nivelulului mediu lunar
al  subvențiilor,  tipurile  de  servicii  sociale  prioritare  și  categoriile  de  cheltuieli  curente  de
funcționare  a  unităților  de  asistență  socială  înființate  în  Municipiul  Salonta  și  administrate  de
asociații/fundații/culte recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, pentru
care se acordă subvenții de la bugetul local al Municipiului Salonta - inițiator Primar, Török László.

Punctul  7: Proiect  de hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  consolidat  al  Municipiului
Salonta - inițiator Primar, Török László. 

Punctul  8:  Referat  de  aprobare  și  Raport  de  specialitate  pentru emiterea  Avizului  de
Principiu privind solicitarea nr. 5043/28.07.2020 a SC Adidac SRL pentru achiziționarea terenului
cu suprafața de 1198 mp înscris în CF vechi nr. 19301 cu nr. cad 2527- inițiator Primar, Török
László. 

Față de ordinea de zi prezentată a fost aprobată suplimentarea acesteia cu următorul punct:
(proiect de hotărâre):

Punctul  9: Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  (PUZ)  –
„Construire Grădiniță și Desființare construcții C3 și C4 ”, generat de imobilul identificat cu nr. cad
112065 în suprafață totală de 2118,00 mp (2260 mp măsurată), Municipiul Salonta, județul Bihor la
solicitarea Parohiei Romano-Catolică Salonta - inițiator Primar, Török László. 

În cadrul ședinței, Consiliul Local a aprobat în unanimitate acordarea Avizul de principiu
nr.2/2020 pentru demararea procedurilor în vederea vânzării prin licitație publică a terenului cu
suprafața de 1198 mp înscris în CF vechi nr. 1198 cu nr. cad 2527.
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S-au adoptat un număr de 11 hotărâri, respectiv următoarele Hotărâri de la nr. 132-142:
• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.132/2020 privind  aprobarea

proiectului  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  Salonta  din  data  de
24.09.2020, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.133/2020 privind  suplimentarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Salonta din data de 24.09.2020, votat în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.134/2020 privind  aprobarea
procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 31.08.2020, votat în unanimitate
cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.135/2020 privind  propunerea  de
aprobare  a  Regulamentului  (Metodologiei)  de  eliberare  a  Acordului  de  funcționare  și  a
Orarului de funcționare. Pentru desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii pe
raza Municipiului Salonta, județul Bihor, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.136/2020 privind aprobarea planului
de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Erdélyi József,  votat  în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr. 137/2020 privind privind aprobarea
planului  de  amplasament  și  delimitare  a  imobilului  aferent  străzii  Șarcadului,  votat  în
unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.138/2020 privind  însușirea
contractului  de  Asistență  juridică  încheiat  între  Cabinet  de  Avocat  Csucsuj  Krisztina  și
Municipiul Salonta prin Primar Török László  în calitate de reprezentant legal, încheiat în
vederea Reprezentării  Municipiului Salonta în instanță în Dosar nr.  302/35/2020  aflat  pe
rolul Curții de Apel Oradea,  votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.139/2020 privind  încheierea  unei
convenții de colaborare cu Asociația ,,FILEO'',  votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta nr.140/2020  privind  stabilirea pentru
anul 2021 a nivelulului mediu lunar al subvențiilor, tipurile de servicii sociale prioritare și
categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială înființate în
Municipiul  Salonta  și  administrate  de  asociații/fundații/culte  recunoscute  în  România,
acreditate ca furnizori de servicii sociale, pentru care se acordă subvenții de la bugetul local
al Municipiului Salonta, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea  Consiliului  local  al  Municipiului  Salonta  nr.141/2020  privind  rectificarea
Bugetului consolidat al Municipiului Salonta,  votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Salonta nr.142/2020 privind aprobarea Planului
Urbanistic  Zonal  (PUZ)  –  „Construire  Grădiniță  și  Desființare  construcții  C3  și  C4  ”,
generat de imobilul identificat cu nr. cad 112065 în suprafață totală de 2118,00 mp (2260 mp
măsurată),  Municipiul  Salonta,  județul  Bihor  la  solicitarea  Parohiei  Romano-Catolică
Salonta, votat în unanimitate cu 16 voturi ,,pentru''.

Red./1 ex.

jr. Köteles Claudia
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